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STRUČNO VIJEĆE                                                                                                                                                   

Zagreb, 12.prosinca 2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

64. e-sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 30.11.2022. s izjašnjavanjem 

putem e-pošte do 09.12.2022. u 15.30 sati. 

Poziv za sjednicu predsjednica Stručnog vijeća uručila je 30.11.2022.  svim članovim 

Stručnog vijeća (SV) e-poštom: 

Dančo Arsov,dr.med.,član  

Hrvoje Hadrović, struč.spec.ing.inf.tehn., član 

Ljerka Kotarski, dipl.ing.biol., član 

Mariana Krajnović Vržina, mag.pharm., član 

Mr.sc. Gorana Marić, dipl.ing.biol., član 

Tatjana Moštak, dipl.oec., član 

Mr.sc. Nediljko Pavlović, dipl.ing.kem.tehn., član 

Željka Pelin, dipl.oec., član 

Tomislav Petrović, dipl.ing.preh.tehn.,član 

Hrvoje Šindler, dr.med.vet., član 

Dr.sc. Mirna Tominac Trcin, mag.ing.bioproc., član 

Mr.sc. Vesna Šporec Dragović, dipl.ing.kem., član 

Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ.mag.chir., član 

Mr.sc. Dragica.Hećimović, dipl.ing.kem., predsjednica 

 

Predsjednica SV predložila je  

dnevni red: 

1. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023.g.  

2. Plan nabave u Imunološkom zavodu za 2023.g.  

3. Plan edukacije u Imunološkom zavodu za 2023.g.  

4. Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. g.  

 

Uz poziv za 64.e-sjednicu SV predsjednica je poslala Planove vezane na točke dnevnog reda 

kao Priloge: 

 

Prilog 1. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023.g. 

Prilog 2. Plan nabave u Imunološkom zavodu za 2023.g. 
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Prilog 3. Plan edukacije u Imunološkom zavodu za 2023.g. 

Prilog 4. Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. g. 

 

Temeljem izjašnjavanja putem e-pošte članovi SV-a unijeli su komentare/izmjene/dopune ili  

su dali suglasnost na iste. Stručno vijeće donijelo je  

ZAKLJUČKE 

1. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023.g.: Većina članova ukazala je na 

manje korekcije/greške unosa, komentirala dijelove teksta ili dala prijedlog 

teksta/dopune. Većina komentara i/ili izmjena teksta odnose  se na jasnije definiranje 

pojedinih stavki i/ili postupaka vezanih uz pojedina poglavlja dokumenta i ne 

mijenjaju značajno predloženi dokument. U konačnici svi članovi SV-a dali su 

suglasnost na Plan. Plan sa unesenim izmjenama biti će poslan ravnatelju na 

prihvaćanje. 

2. Plan nabave u Imunološkom zavodu za 2023.g. izražava potrebe Imunološkog zavoda 

tj.sumirane potrebe svih korisnika, Na Plan nije bilo izmjena/dopuna. Svi zahtjevi koji 

će se podnositi tijekom godine unosit će se kroz izmjene i dopune financijskog plana. 

Svi članovi SV-a dali su suglasnost na predloženi Plan. 

3. Plan edukacije u Imunološkom zavodu za 2023.g.: Pojavom pandemije korona virusa 

veliki broj edukacija provodi se on line tečajevima i isti budu objavljeni tijekom 

godine. Planom edukacije u IMZ za 2023.g. predviđena je mogućnost prijavljivanja 

tijekom godine tj. bez navođenja imena radnika i tema edukacije te samo uz navođenje 

predviđenog troška. Na ovaj način, u slučaju prijavljivanja na edukaciju tijekom 

godine ne treba suglasnost SV ukoliko je ista u okvirima predviđenog troška 

pojedinog Odjela. Trošak edukacija predviđen ovim Planom veći je od namijenjenih 

sredstava te ukoliko se  ostvare sve planirane edukacija, pravovremeno će se od 

Ministarstva financija zatražiti otvaranje nove stavke na izvoru 31. Tri člana SV-a 

dopunila su Plan te u konačnici svi članovi SV-a dali su suglasnost na predloženi Plan. 

Plan sa unesenim izmjenama biti će poslan ravnatelju na prihvaćanje.  

4. Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023.g: 

prihvaćen je bez dopuna/izmjena od svih članova SV-a. 

 

Sjednica je završena  09.12.2021. u 15.30 sati izjašnjavanjem putem e-pošte. 

 

     Predsjednica Stručnog vijeća: 

                                                                                  

     Mr.sc.Dragica Hećimović 


